
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік 

  

N 
з/п 

Назва 
регуляторного 

акта 

Обґрунтування 
необхідності 
прийняття 

регуляторного акта 

Очікуваний 
результат 

Виконавець 
Строк 

виконання 

1. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
затвердження 
базового 
нормативу 
відрахування 
частки прибутку, 
що спрямовується 
на виплату 
дивідендів за 
результатами 
фінансово-
господарської 
діяльності у 2010 
році 
господарських 
товариств, у 
статутному 
капіталі яких є 
корпоративні 
права держави"  

Підпункт "ж" пункту 3 
статті 7 Закону 
України "Про 
управління об'єктами 
державної власності" 
та пункт 5 "Порядку 
формування та 
реалізації дивідендної 
політики держави", 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
12.05.2007 № 702 

Надходження до 
державного бюджету 
дивідендів у 2011 році 

Департамент 
стратегії 
корпоративного 
управління 

I квартал 
2011 року 

2. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
затвердження 
порядку 
корпоративних 
прав держави у 
статутних 
капіталах банків, 
що знаходяться в 
управлінні 
Міністерства 
фінансів України" 

Стаття 2 Закону 
України "Про 
першочергові заходи 
щодо запобігання 
негативними 
наслідками 
фінансової кризи та 
про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України" від 
31.10.2008 № 639-IV 
та доручення 
Кабінету Міністрів 
України від 
12.05.2010 № 
43734/13/1-09  

Мінімізація можливих 
збитків для економіки 
та фінансової системи 
України від фінансової 
кризи. Кошти від 
продажу 
корпоративних прав 
держави 
зараховуватимуться до 
Державного бюджету 
України та за рішенням 
Уряду можуть бути 
спрямовані на 
погашення або на 
вимогу Національного 
банку України на 
достроковий викуп 
державних облігацій 
України, придбаних 
Національним банком 
України. 

Департамент 
підготовки та 
проведення 
конкурсів 

I квартал 
2011 року 

3. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
затвердження 
Порядку 
здійснення 
підготовки до 
приватизації та 
продажу часток 
(паїв, акцій), що 
належать державі 
в статутних 
капіталах 
господарських 
товариств, інших 
господарських 
організацій та 
підприємств, 
заснованих на 

Статті 16, 164, 165 та 
частина друга статті 
185 проекту Закону 
України "Про 
приватизацію 
державного майна" 

Визначення процедури 
підготовки до 
приватизації та 
продажу часток (паїв, 
акцій), що належать 
державі в статутних 
капіталах 
господарських 
товариств, інших 
господарських 
організацій та 
підприємств, 
заснованих на базі 
об'єднання майна 
різних форм власності 

Департамент 
інвестиційних 
проектів та майна 
за кордоном 

Протягом 
2011 року 



базі об'єднання 
майна різних 
форм власності" 

4. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
внесення змін до 
національних 
стандартів 
оцінки" 

Пункт 4 Плану 
заходів Фонду 
державного майна 
України щодо 
реалізації вимог 
Закону України "Про 
акціонерні 
товариства" від 
17.09.2008 № 514-VI, 
затвердженого 
наказом Фонду 
державного майна 
України від 
27.02.2009 № 314 

Приведення 
національних 
стандартів з оцінки у 
відповідність до 
положень Закону 
України "Про 
акціонерні товариства" 

Департамент 
оціночної 
діяльності  

III квартал 
2011 року 

5. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про 
затвердження 
Методичних 
рекомендацій до 
оцінки права 
вимоги 
зобов'язання, що 
виникає 
внаслідок 
здійснення 
банком кредитних 
операцій" 

Доручення КМУ від 
25.03.2010 № 
13302/1/1-10. 
Відсутність на 
сьогодні в Україні 
нормативно-
правового акта, який 
здійснює 
методологічне 
регулювання оцінки 
кредитних портфелів, 
прийняття якого є 
надзвичайно 
актуальним з огляду 
на вихід фінансового 
сектору України з 
фінансової кризи. 

Затвердження єдиної 
методології оцінки 
кредитного портфеля 
сприятиме підвищенню 
якості такої оцінки та 
достовірності 
отриманих результатів 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

II квартал 
2011 року 

6. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
внесення змін до 
Порядку продажу 
об'єктів, що 
підлягають 
приватизації, 
разом із 
земельними 
ділянками 
державної 
власності", 
затвердженого 
постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 8 
липня 2009 року 
№ 689" 

Врегулювання питань 
продажу об'єктів, що 
підлягають 
приватизації, разом із 
земельними 
ділянками державної 
власності 

Удосконалення 
порядку продажу 
об'єктів, що підлягають 
приватизації, разом із 
земельними ділянками 
державної власності 

Управління з 
питань земельних 
відносин 

Протягом 
року 

7. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про 
затвердження 
Порядку 
погодження 
Фондом 
державного 
майна України, 
його 
регіональними 
відділеннями та 
представництвами 
розміру плати за 
оренду 
державного 

Пункт 2 Методики 
розрахунку і порядку 
використання плати 
за оренду державного 
майна, затвердженої 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
04.10.95 № 786 

Визначення процедури 
затвердження 
(погодження) Фондом 
державного майна 
України, його 
регіональними 
відділеннями та 
представництвами 
розміру плати за 
оренду державного 
майна 

Департамент з 
питань управління 
державним 
майном та 
орендних відносин 

ІІ квартал 
2011 року 



майна" 

8. Наказ Фонду 
державного 
майна України, 
Міністерства 
фінансів України 
та Міністерства 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України "Про 
визнання таким, 
що втратив 
чинність, наказу 
Фонду 
державного 
майна України, 
Міністерства 
фінансів України 
та Міністерства 
економіки України 
від 04.05.2000 № 
935/95/31"  

Спільний наказ Фонду 
державного майна 
України, Міністерства 
фінансів України та 
Міністерства 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України "Про 
затвердження 
Порядку надання 
Фондом державного 
майна, його 
регіональними 
відділеннями та 
представництвами 
дозволів державним 
підприємствам, 
організаціям та 
передачу в оренду 
цілісних майнових 
комплексів їх 
структурних 
підрозділів та 
нерухомого майна" 
від 04.05.2000 № 
935/95/31 не 
відповідає вимогам 
статті 287 
Господарського 
кодексу України 

Приведення 
нормативно-правових 
актів Фонду у 
відповідність із 
Господарським 
кодексом України  

Департамент з 
питань управління 
державним 
майном та 
орендних відносин 

ІІ квартал 
2011 року 

9. Наказ ФДМУ "Про 
внесення змін до 
Положення про 
порядок 
погодження 
планів санації та 
мирових угод" 

Набрання чинності 
Законом України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
статутного капіталу" 

Приведення 
Положення у 
відповідність до 
законодавства України.  

Департамент з 
питань 
корпоративних 
відносин та 
відновлення 
платоспроможності  

II квартал 
2011 року 

10. Наказ ФДМУ "Про 
внесення змін до 
нормативно-
правових актів" 

Набрання чинності 
Законом України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
статутного капіталу" 

Приведення 
нормативно-правових 
актів у відповідність до 
законодавства України.  

Департамент з 
питань 
корпоративних 
відносин та 
відновлення 
платоспроможності  

II квартал 
2011 року 

11. Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
схвалення 
Концепції проекту 
Закону України 
"Про оцінку 
майна, майнових 
прав та 
професійну 
оціночну 
діяльність в 
Україні" (нова 
редакція) 

Пункт 2 § 82 глави 2 
розділу 7 
"Законопроектна 
діяльність" 
Регламенту Кабінету 
Міністрів України, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
18липня 2007 р. № 
950 

Створення правових 
засад для належного 
функціонування сфери 
оціночної діяльності та 
забезпечення 
збалансування системи 
державного та 
громадського 
регулювання 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

IV квартал 
2011 року 

12. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
затвердження 
платної 
адміністративної 
послуги, яка 
надається Фондом 
державного 
майна України" 

Пункт 2 постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 
05.01.2011 № 33 
"Деякі питання 
надання платних 
адміністративних 
послуг"  

Прийняття постанови 
забезпечить 
реалізацію основних 
принципів політики 
Уряду у сфері надання 
платних 
адміністративних 
послуг органами 
виконавчої влади, 
зокрема, щодо 
забезпечення їх 
доступності та 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

ІI квартал 
2011 року 



прозорості, сприятиме 
наповненню 
Державного бюджету 
України. 

13. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про 
затвердження 
Положення про 
порядок 
рецензування 
звітів про оцінку 
майна та 
майнових прав 
рецензентами, що 
працюють у штаті 
Фонду 
державного 
майна України та 
його регіональних 
відділень" 

Положення статей 13 
та 23 Закону України 
"Про оцінку майна, 
майнових прав та 
професійну оціночну 
діяльність в Україні" 

Удосконалення 
єдиного порядку і 
правил оцінювачами-
рецензентами, що 
працюють у державних 
органах приватизації, 
під час рецензування 
звітів про оцінку майна 
з дотриманням вимог 
п. 62-67 Національного 
стандарту № 1 
"Загальні засади 
оцінки майна і 
майнових прав", 
затвердженого 
постановою КМУ від 
10.09.2003 № 1440 та 
посилення контролю 
за виконанням 
оцінювачами та 
суб'єктами оціночної 
діяльності додержання 
нормативно-правового 
та організаційного 
забезпечення 
оціночної діяльності 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

ІII квартал 
2011 року 

14. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
затвердження 
Порядку 
проведення 
конкурсу на 
право оренди 
державного 
майна" 

Виконання вимог 
Закону України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
орендних відносин" 
від 21.04.2011 № 
3269-VІ" 

Забезпечення 
реалізації повноважень 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
встановлення порядку 
проведення конкурсу 
на право оренди 
державного майна, що 
передбачено вимогами 
Закону України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
орендних відносин" від 
21.04.2011 № 3269-VІ. 

Департамент з 
питань управління 
державним 
майном та 
орендних відносин 

ІII квартал 
2011 року 

15. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про 
затвердження 
Стандарту 
адміністративної 
послуги з 
надання 
інформації 
(відомостей або 
витягу) з Єдиного 
реєстру об'єктів 
державної 
власності" 

З метою виконання 
п.п. 4 п. 2 постанови 
КМУ від 17.07.2009 № 
737 "Про заходи щодо 
упорядкування 
державних, у тому 
числі 
адміністративних 
послуг" 

Встановлення вимог 
щодо адміністративної 
послуги з надання 
інформації (відомостей 
або витягу) з Єдиного 
реєстру об’єктів 
державної власності 

Департамент 
інформаційних 
технологій, 
моніторингу та 
прогнозування 

ІII квартал 
2011 року 

16. Наказ "Про 
визнання таким, 
що втратив 
чинність, наказу 
Фонду 
державного 
майна України, 
Міністерства 
економіки 
України, 

Листи Міністерства 
юстиції України від 
15.07.2010 № 24-
19/114 та від 
04.02.2011 № 24-
19/3 щодо 
приведення у 
відповідність до 
законодавства 
нормативно-

Реалізація положень 
наказу призведе до 
втрати чинності 
спільного наказу 
Фонду державного 
майна України, 
Міністерства економіки 
України та Міністерства 
фінансів України від 
14.10.93 № 441/77/79 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

Протягом 
2011 року 



Міністерства 
фінансів України 
від 14.10.93 № 
441/77/79" 

правового акта, 
зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції 
України (абзац другий 
додатку 2 розділу 
"Фонд державного 
майна України") 

"Про затвердження 
Положення про 
особливості оцінки 
об'єктів приватизації у 
зв'язку з індексацією 
основних фондів", 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 19.11.93 за № 
171, який не 
відповідає вимогам 
чинного законодавства 
про приватизацію та 
оцінку майна  

17. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
внесення змін до 
Методики оцінки 
об'єктів оренди, 
затвердженої 
постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 10 
серпня 1995 р. N 
629" 

Виконання вимог 
Закону України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
орендних відносин" 
від 21.04.2011 N 
3269-VI 

Забезпечить 
виконання норм 
Закону України "Про 
оренду державного та 
комунального майна" 
щодо оцінки об'єкта 
оренди у разі 
продовження договору 
оренди та 
удосконалення 
регулювання оцінки 
окремого 
індивідуально 
визначеного майна 

Департамент з 
питань управління 
державним 
майном та 
орендних відносин 

IІІ квартал 
2011 року 

18. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
внесення змін до 
Методики 
розрахунку та 
порядку 
використання 
плати за оренду 
державного 
майна" 

Виконання вимог 
Закону України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
орендних відносин" 
від 21.04.2011 N 
3269-VI 

Збільшення розміру 
орендних ставок за 
використання цілісних 
майнових комплексів 
державних 
підприємств, 
удосконалення 
порядку розрахунку 
розміру орендної плати 

Департамент з 
питань управління 
державним 
майном та 
орендних відносин 

IІІ квартал 
2011 року 

19. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
внесення змін до 
постанови 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
затвердження 
Порядку 
визначення 
обсягу книжкової 
продукції 
державною 
мовою, 
підготовка, 
випуск та/або 
розповсюдження 
якої здійснюються 
вітчизняними 
видавництвами і 
підприємствами 
розповсюдження 
книжкової 
продукції, для 
укладення 
договорів оренди 
приміщень" 

Виконання вимог 
Закону України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
орендних відносин" 
від 21.04.2011 N 
3269-VI 

Приведення 
нормативного акту у 
відповідність до Закону 
України "Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
орендних відносин" 

Департамент з 
питань управління 
державним 
майном та 
орендних відносин 

IІІ квартал 
2011 року 

20. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про 

Вдосконалення 
процедури відбору на 
конкурсних засадах 
виконавців робіт із 

Залучення виконавців 
робіт із землеустрою 
на конкурентних 
засадах під час 

Управління з 
питань земельних 
відносин 

IV квартал 
2011 року 



затвердження 
Положення про 
конкурсний відбір 
виконавців робіт 
із землеустрою" 

землеустрою 
державними органами 
приватизації 

підготовки до продажу 
земельних ділянок 
разом з об'єктами 
приватизації та 
підвищення організації 
цього процесу 

21. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про внесення 
змін до 
Положення про 
порядок видачі 
сертифікатів 
суб'єктів 
оціночної 
діяльності, 
затвердженого 
наказом ФДМУ від 
14.03.2002 № 
479, 
зареєстрованого в 
Міністерстві 
юстиції України 
28.03.2002 за № 
312/6600" 

У зв'язку з 
прийняттям Закону 
України від 
07.04.2011 № 3205-
VI "Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
скасування свідоцтва 
про державну 
реєстрацію юридичної 
особи та фізичної 
особи - підприємця" 

Приведення у 
відповідність до Закону 
України від 07.04.2011 
№ 3205-VI  

Департамент 
оціночної 
діяльності 

ІІІ квартал 
2011 року 

22. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Положення про 
конкурсний відбір 
суб'єктів 
оціночної 
діяльності" 

Приведення у 
відповідність до 
чинного 
законодавства 

Вдосконалення 
процедури 
конкурсного відбору 
суб'єктів оціночної 
діяльності 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

ІV квартал 
2011 року 

23. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про внесення 
змін до 
Положення про 
порядок 
проведення 
конкурсів з 
продажу пакетів 
акцій акціонерних 
товариств, 
затвердженого 
наказом ФДМУ від 
31.08.2004 № 
1800, 
зареєстрованого в 
Міністерстві 
юстиції України 
23.12.2004 за № 
1634/10233" 

Запровадження 
альтернативних засад 
в процесі 
приватизації 
акціонерних 
товариств, пов'язаних 
з використанням 
організаційно-
технічних ресурсів 
біржі 

Вдосконалення 
процедури проведення 
конкурсів з продажу 
пакетів акцій 
акціонерних товариств  

Департамент 
підготовки та 
проведення 
конкурсів 

III квартал 
2011 року 

24. Проект Закону 
України "Про 
внесення змін до 
статті 19 Закону 
України "Про 
оцінку майна, 
майнових прав та 
професійну 
оціночну 
діяльність в 
Україні" 

Виконання Плану 
організації виконання 
Указу Президента 
України від 
27.04.2011 № 
504/2011 "Про 
національний план 
дій на 2011 рік щодо 
впровадження 
Програми 
економічних реформ 
на 2010 - 2014 роки 
"Заможне 
суспільство, 
конкурентоспроможна 

Спрощення процедури 
отримання 
сертифікатів суб'єктів 
оціночної діяльності 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

IV квартал 
2011 року 



економіка, ефективна 
держава" 

25. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про 
затвердження 
Правил 
проведення 
перевірок 
діяльності 
саморегулівних 
організацій 
оцінювачів" 

Стаття 23 Закону 
України "Про оцінку 
майна, майнових прав 
та професійну 
оціночну діяльність в 
Україні"  

Затвердження 
процедури проведення 
перевірок 
саморегулівних 
організацій оцінювачів  

Департамент 
оціночної 
діяльності 

IV квартал 
2011 року 

26. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про 
затвердження 
Порядку 
складання і 
подання 
інформації щодо 
діяльності 
саморегулівних 
організацій 
оцінювачів" 

Стаття 23 Закону 
України "Про оцінку 
майна, майнових прав 
та професійну 
оціночну діяльність в 
Україні", "Порядок 
визнання Фондом 
статусу 
саморегулівної 
організації 
оцінювачів", 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
13.12.2001 № 1668  

Встановлення єдиних 
вимог до складання і 
подання інформації 
саморегулівними 
організаціями 
оцінювачів щодо їх 
діяльності до ФДМУ  

Департамент 
оціночної 
діяльності 

IV квартал 
2011 року 

27. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
внесення змін до 
деяких постанов 
Кабінету Міністрів 
України, що 
стосуються 
національних 
стандартів оцінки 
майна" 

Стаття 9 Закону 
України "Про оцінку 
майна, майнових прав 
та професійну 
оціночну діяльність в 
Україні" 

Забезпечення 
реалізації сучасних 
суспільних інтересів у 
сфері оціночної 
діяльності шляхом 
підвищення рівня 
професіоналізму 
суб'єктів оціночної 
діяльності, якості робіт 
з оцінки та обсягу 
об'єктивної інформації 
про ринок оціночної 
діяльності. 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

I квартал 
2012 року 

28. Постанова 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
здійснення 
інвентаризації 
об'єктів 
державної 
власності" 

Пункт 3.3 Плану-
графіка реформ на 
2011 рік за напрямом 
"Стабілізація 
Державного бюджету 
України" у сфері 
"Поліпшення 
управління 
державними 
фінансами" 
відповідно до заходів 
щодо забезпечення 
ефективності 
реалізації Програми 
економічних реформ 
на 2010-2014 роки 
"Заможне 
суспільство, 
конкурентоспроможна 
економіка, ефективна 
держава", 
затверджених Указом 
Президента України 
від 21 грудня 2010 
року № 1154/2010 

Удосконалення 
порядку проведення 
інвентаризації об'єктів 
державної власності з 
метою впорядкування 
обліку об'єктів 
державної власності, 
створення умов для 
ефективного 
моніторингу планових 
та фактичних 
показників діяльності 
суб'єктів 
господарювання 

Департамент 
інформаційних 
технологій, 
моніторингу та 
прогнозування 

ІV квартал 
2011 року 

29. Наказ ФДМУ "Про 
внесення змін до 
Положення про 

Приведення 
Положення про 
порядок розрахунків 

Приведення 
зазначеного 
нормативно-правового 

Департамент 
стратегії 
корпоративного 

ІІ півріччя 
2011 р. 



порядок 
розрахунків з 
учасниками при 
ліквідації 
інвестиційних 
фондів або 
взаємних фондів 
інвестиційних 
компаній" 

з учасниками при 
ліквідації 
інвестиційних фондів 
або взаємних фондів 
інвестиційних 
компаній, 
затвердженого 
наказом ФДМУ, 
ДКЦПФР від 17.11.99 
№ 2167/321 та 
зареєстрованого у 
Мін'юсті 29.12.99 за 
№ 920/4213, у 
відповідність до 
чинного 
законодавства 

акта у відповідність до 
законодавства 

управління 

30. Проект Закону 
України "Про 
внесення зміни до 
Закону України 
"Про Перелік 
документів 
дозвільного 
характеру у сфері 
господарської 
діяльності" 

Доручення Кабінету 
Міністрів України від 
04.08.2011 № 
35234/3-11; 
приведення у 
відповідність з 
вимогами статті 4-1 
Закону України "Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності" 

Скорочення документів 
дозвільного характеру 

Департамент 
законодавчо-
аналітичної 
діяльності та 
виконання 
програмних 
документів 

IV квартал 
2011 року 

31. Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України "Про 
внесення змін до 
Порядку 
відчуження 
об'єктів 
державної 
власності" 

Пункт 4.2 плану-
графіку реформ у 
напрямку 
"Приватизація та 
управління 
державною 
власністю", 
погодженого Першим 
віце-прем'єр-
міністром України А. 
Клюєвим, Закон 
України від 8 вересня 
2011 р. № 3713-VI 
"Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
відчуження майна 
суб'єктів 
господарювання 
державного сектору 
економіки" 

Удосконалення 
механізму відчуження 
суб'єктами 
господарювання 
об'єктів державної 
власності, збільшення 
надходжень до 
загального фонду 
Державного бюджету 
України, а також 
приведення Порядку 
відчуження об'єктів 
державної власності, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 
червня 2007 року № 
803, у відповідність з 
нормами та вимогами 
законодавчих актів 
України.  

Департамент 
розпорядження 
державним 
майном 

IV квартал 
2011 

32. Наказ ФДМУ "Про 
внесення зміни до 
Положення про 
порядок 
укладання угоди 
про 
співробітництво з 
професійної 
підготовки 
оцінювачів"  

Указ Президента 
України від 
09.12.2010 № 
1085/2010 "Про 
оптимізацію системи 
центральних органів 
виконавчої влади" 

Зміни до складу Комісії 
з тестування 
навчальних закладів 

Департамент 
оціночної 
діяльності 

І квартал 
2012 року 

33. Наказ Фонду 
державного 
майна України 
"Про внесення 
зміни до 
Положення про 
порядок роботи 
Екзаменаційної 
комісії" 

Ст. 15 Закону України 
"Про оцінку майна, 
майнових прав та 
професійну оціночну 
діяльність в Україні"  

Оптимізація роботи 
Екзаменаційної комісії, 
підвищення 
ефективності її роботи 

Управління з 
питань оціночної 
діяльності 

ІV квартал 
2011 року 

 


